
NOTATKI PRAWYBORCZE. 
Kobiety wczoraj Die brały zbyt 

czynnego udziału w polityce. Powia- 

dają. że w całym powiecie tylko 8000 

kobiet głosowało. Czy już im się poli- 

tyka sprzykrzyła? Polityka, to nie 

klajster.... Jeśli niektórzy polscy 

kandydaci przepadną, to wina w tem 

będzie naszych Polek. 

+ + 4· 
O r -ygodach komisarza wyborów 

Antoniego Czarneckiego we wczoraj- 

szych prawyborach możnaby napisać 

dość gruby tom.. 
Komisarz Czarnecki był wczoraj 

bardzo czynny. 

Wczorajsze prawybory skończyły 

się nieomal tragicznie, a to z powodu 

Sabath'a w 11-tej wardzie. Człowiek 

ten prowadził bardzo brudną politykę, 

bandycką wprost kampanię przeciw 

swemu przeciwnikowi. Komisya wy- 

borcza dowiedziała się, że w pewnym 

precynkcie 11-tej wardy przyszło do 

strasznych rozruchów. Komisarz 

Czarnecki stawił się tam z policyą. 

Okno wielkie znalazł strzaskane w 

miejscu wyborów. Jeden sędzia wy- 

borów siedział w lokalu. Czarnecki 

pyta się o drugiego sędziego. W krót- 

kim czasie wyprowadzono drugiego 

sędziego. Czarnecki zaczął człowieka 

tego przepytywać. W tej chwili 
do 

miejsca wyborów wchodzi jakiś czło- 

wiek z rewolwerem i grozi Czarnec- 

kiemu. Policyant złapał tego ptaszka 

i zaprowadził go na stacyę policyjną. 

Czarnecki dowiedział się potem, że 

szajka Sabatha i senatora Fors ta u- 

rządziła bójkę w tym lokalu wybor- 

czym. 
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Ruazkiewicz przegraj 

wy m siedmnastej wardy obrano 
Sta- 

nisława Kiełczyńskiego, zwolennika 

burmistrza Harrison'a. 
v 

Wincenty Zwiefka nie doznał po- 

parcia całej maszyny Suilivan'a: — 

..Jim" Long w 31-szej wardzie i „Tom 

my" 0'Hearne w 13-tej wardzie, 
obaj 

Irlandczycy, dali instrukcje swym 

naganiaczom, by popierali tylko 
kan- 

dydatów pochodzenia irlandzkiego... 

+ 4· 

Klerk Miejski Francie D. Connery 

zgłosił się osobiście do redakcyll 

„Dziennika Chicagoskiego" z prośby 
' 

by go ..D. C." dalej nie krytykowai. j 
Connery się pokornie tłómaczył, że on I 

na naganę wcale nie zasługuje, że 
on i 

Polakami nie gardzi, że ktoś „D. C." j 
mylnie nim poinformował i — że J 
wszystkiemu winien r"Yank Paschen, i 

- ( kandydujący przeciw Connery'emu 
na 

komitetowego, 28-mej wardy), który; 

rzekomo miał ową „napaść" na Con- 

! nery'egt inspirować. Do kwestyi tej 

wrócimy, nieco póiniej, 
A »J· 

Komiaarzowi A. Czarneckiemu do- 

niesiono, że w pierwszej wardzie nie- 

prawnie agituje się w miejscach wy- 

borczych ua rzecz senatora Francisz- 

ka Brady. Czarnecki zarzut zbadał 
I 

przekonał się, że pracownicy kandy- 

data na senatora wyrzucali z miejsc 

wyborczych wszystkich niepożąda- J 

nych „obywateli". Zarzut przeto wy- 

szedł na korzyść tych, których oskar- 

żono. 

+ 4· + 

Adw. Piotr H. Schwaba, kandydat 

na Posła do Legislatury, dostał 600 

głosów większości w precynktach a-l 

vondalskich: 48, 49. 50 i 51. Rezultat 

ogólny jeszcze niewiadomy. . 

+ + + 

Kandydat na Kongresmana Jan 

Czekała zwyciężył w 16-tej wardzie, 

otrzymawszy 300 głosów więcej niż 

stary Kunz. Obecny Kongresman 

Gallagher był trzecim. 

4· * * 

Teofil Kwidzińeki, polityk kaszub- 

ski z Józafatowa, odniósł zwycięstwo 

nad Niemcem Franciszkiem Roe- 

der em w 24-tej wardzie; Kwidzińeki 

jest Harrisonczykiem, a Roeder jest 

Sulllvanczykiem. Większość Kwidzio- 

skiego: 103. 

• ł + + 

Podobno w irlandzkiej wardzie 18- 

tej Czekała dostał tyle prawie głosów 

co Gallagher. 

4· * 

Kandydat na Klerka Sądu Apela- 

cyjnego Medard A. Kunz otrzymał w 

16-tej wardzie trzy razy więcej gło- 

sów niż ojciec jego, Stanisław . 
H. 

Kuna. 

ł + + 

Stary wojak polityczny Jan Kotow- 

ski (alias Mc Dooley) wygrał wczoraj 

$40 na zwycięstwie Sullivan'a i 

Truschkego w jego precynkcie 19tym; 

Sullivan dostał 95 głosów a Stringer 

18: Truschke otrzymał 38 głosów wię- 

cej niż Mazurek. 

+ + 

W Avondale „lecieli" DominowskI 

i Płooiński równo: sakoda tych pol- 
skich głosów.... 

* + + 

W lokalu pnr. 1736 W. North ave. 

odbędzie się dzisiaj wieczorem narada 

zwolenników Jana Czekały, kandyda- 

ta na Kongresmana. 

+ + * 

Sędzia . K. Jarecki i W. S'. Zwief- 

ka doznali solidarnego poparcia w 

lG-tej wardzie. 

+ + + 

W 26-tym precynkcie 16-tej wardy, 

polsko - żydowskim, każdy demokrata 

i „demokratka", którzy wczoraj uda- 

li się do urny wyborczej, zrobili krzy- 

żyk przed nazwiskiem Sędziego . K. 

Jareckiego. 
+ + 

We wardzie 35-tej, na zachodniej 

stronie miasta, amerykańsko irlandz 

kiej, maszyna Sullivar 'a nie popie- 

rała polskiego sędziego Jareckiego. 

Podobne rzeczy dziać się miały w 

innych wardach nie-polskich. · 

{. ^ Ą- 

W 24-tej wardzie (Lake View) ma- 

szyna Sullivan'a nie popierała dwu 

polskich kandydatów: ald. S. S. Walko 

wiaka na Sędziego i dra Schillera na 

Komisarza powiatowego. Rzdawano 

tam wyborccm drukowane baloty o- 

kazowe. ale krzyżyków przed nazwi- 

skami Walkowiaka i Schillera nie by- 

ło. 

4* 4. 4· 

W dziesięciu precynktach 16-tej 

wardy „Bruao" Mindak otrzymał wię- 

cej głosów niż „Joe" Trandel. Dal- 

szych wiadomości brak. 

4· v 4* 

Sędzia Ignacy F. Dankowski prze- 

grał w 5-tym dystrykcie i Sabath o- 

trzymał 1,500 głosów większości. W 

11-ej i 12-ej wardzie sędzia Dankow- 

si zwyciężył ale pobito go w 10-eJ, 

20-eji 34-ej. 

4· 4· V 

Na Wojciechowie i ua Annowie 

kongresman Sabath miał 15—25 naga- 

niaczy niestety polskich w Każdym 

precynkcie, a jednak dostać mógł za- 

ledwie po głosów. Polonia w 11-tej 

wardzie — tak jak w innych polskich 

Vardach — nie przywiązuje należy- 

tego znaczenia do Prawyborów. O 

zdradzieckiej agitaeyi niektórych Po- 

laków w 1 I-tej i 12-tej wardzie napi- 

szemy obszerniej jutro. 

* + v 

8-my dystrykt kongresyonalny (ra- 

zem 89 precynktów>, w ośmiu pre- 

cynktach głosowano jak następuje: 

Czekała 373, Kunz 316, Gallaghei* ·?. 

Komisarz Antoni Czarnecki powie- 
dział wczoraj, że długi balot wstrzy- 

mał wczoraj ogromne masy obywateli 

od głosowania. Balot prawyborczy do- 

maga się szybkiej i stanowczej refor- 

my. Zdaniem polskiego komisarza, 

najbliżej miejsca wyborów znajdowa- 

ły się kobiety pracujące dla pewnych 

kandydatów. Nieomal wszędzie znaj- 

dowały się bliżej niż 100 stóp od lo- 

kalów wyborczych, a to jest zakazane. 
+ + + 

Komisarz Elekcyjny Czarnecki do- 

niósł policyi, że wyszynk na Halsted 

i 41-szej jest otwarty w czasie pra- 

wyborów. Gdy policya tam zaszła, 

wyszynk już był zamknięty. Tak 

przynajmniej raportował policyant, 
który tam się udał. 

·$· 4·.. 

Urzędniczką wyborcza w pewnym 

lokalu była dr. Marya Buffe. Krótko 

przed otwarciem miejsc wyborczych 

wezwano ją do chorej osoby. Komi- 

sarz Czarnecki znałazł lokal zam- 

knięty o godzinie 6-tej rano. Ode- 

brał przeto przysięgę od reportera ga- 

zety 1 tego zrobił sędzią wyborów na 

pewien czas. 

Warda 16-ta, precynkt 11. — cze- 

kała 64, Kunz 40, Gailagher 33. 
4 m ' w | 

+ + + 

Rybclński wcale nie agitował wczo- 

raj, zostawiając wolne pole Władysła- 
wowi J. Schrojdzie. Zdaje się jednak, 

iż nominacyę republikańską na ko-- i 

mltetowego 16-tej wardy otrzymar 

Irlandczyk Kinsella. 

+ 

Warda 16-ta, precynkt IV. — Cze- 

kała 77, Kunz 49, Gailagher 32. Pre- 

cynkt ten jest przeważnie irlandzki. 

Zwolennicy (tak zwani „workers") 
Michała Dominowskiego agitowali 

wczoraj przeciwko rodakowi, adw. P. 

/H. Schwabie, chociaż ten kandydo- 

wał na zupełnie inuy urz^d aniżeli 

Majk D. — Gdzie się podziała nasza 

solidarność narodowa?.... 

* 

Warda 16-ta, precynkt I. — na ko- 

mitetowego — Mazurek 190, Trusch- 

ke 50. 

Franciszek Truschke odniósł zwy- 

cięstwo nad W. Mazurkiem w 16-tej 

wardzie w konteście o urząd komi- f 

tetowego, większością 600 głosów. 

Niespodzianką był Jakób Nowacki 

(alias „Jiggy"), który otrzymał zna- 

czną większość w 9-tym precynkcie 
I 

przyczynił się w znacznej mierze 
do 

porażki Mazurka, gorącego zwolenni- 

ka R. C. Sullivan'a. 

* + * 

W. J. Orlikowski vs. Z. H. Kadow 

i G. Emmicke: w precynkcie 24-tym, 

wardy 16-tej, Orlikowski pracował 

gorliwie w interesie starego Kunza 
i 

pobił Czekałę. 

List chłopa pol- 
skiego. 

Spracowana ręka od pługa 54-let-- 

niego chłopa z Galicy! skreśliła cie- 

kawy list, który podajemy poniżej: 

Miechowice Wielkie, pow. Dąbrowa 

koło Tarnowa, 10 sierpnia. — Piszę 

do Was może ostatni list i żegnam się 

z Wami wszystkimi z płaczem, bo 

dzisiaj wyjechały stare chłopy swoje- 

mi końmi } swojemi wozami 
na woj- 

nę na Moskala, pod Warszawę, 
a ja 

może jutro, albo pojutrze,, ale naj- 

dalej 15 sierpnia pojadę gniadą t 

czyją drogą, swoim wozem. Tak 
dro- 

dzy synowie moi kochani, — docze- 

kaliśmy się ciężkich czasów, ach cięż- 

kich i nieszczęśliwych; ja biedny oj- 

ciec wasz 54 lat mam j muszę jechaC 

na wojnę dowozić żywność biednym 

naszym braciom żołnierzom, A Jurek j 
szwagier pojechał drugiego sierpnia 

1 pojechali wszyscy chłopi w jeden 

dzień to jest 2-go. to my ica wypro- 

wadzili za wieś o 10 godzinie w nie- 

dzielę i tam siadali nu fury i żegnali 

się z nami, to se pomyślcie, moi dro- 

dzy synaczkowie, jaka wtenczas była 

wesołość kobiet i dzieci. Trudno, bo 

Bóg Miłosierny dalej już nie mógł 

ścierpieć! Drodzy moi synowie, ko- 

chani, przybywajcie, przyjeżdżajcie, 

nam na pomoc i braci waszych Pola- 

ków zachęcajcie, żeby nam z tamtej 

obczyzny przybyli na pomoc, ażeby 

my cara mogli zwyciężyć, bo my da- 

jemy konie, krowy, na mięso i zboże 

dla koni i na chleb, idziemy z wesołą 

twarzą pod Warszawę i z bronią w 

rę-ku bez bojaźni, byle tylko tego smo- 

ka zwyciężyć. I Bóg nam dotąd bio- 

gosła\vi i tą nadzieją żyjemy, że zwy- 

ciężymy. Bracia Polacy, którzyście są 

tam na tej obczyźnie w Ameryce, jak 

nam na pomoc nie przybędziecie o- 

fiarą krwi swojej, to przynajmniej o- 

fiarą datkami grubymi na chleb, że- 

byśmy z głodu nie wymarli, bo się to 

rozpoczęło nie na krótki czas, tylko 

na bardzo długo, ale Bóg Miłosierny 

okazał się, że jest jeszcze w niebie, 

bo teraz z Prus wszystkich chłopów 

wygnali tych, co po 10 i 15 lat tam 

byli, co już świętą wiarę stracili 

pacierz wcale zapomnieli. Donoszę 

wam, że Prusak w Częstochowie i Ka- 

liszu i idzie pod Warszawę. A i my 

tu po nocach nie sypiali, tylkosmy te- 

raz trochę odetchnęli, bo ten Rosyan 

oddalił się od nas za granicę; my już 

patrzeli, rychło to na naszą stronę 

się przerzuci. Naszego wojska jest 

dużo na granicy, w Dęblinie i Woli 

i wszędzie, a most jest pod Sźucinem 

i tamtędy wojsko i fury i bydło pcha- 

ją i już dzisiaj są w Opatowcu pod 

samemi Kielcami. żeby nam Bóg 

wszechmocny błogosławił i Matka 

: Częstochowska, którą teraz zabrat 

| Prusak. 
Franciszek Kadzielawskl. 
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Zamawiajcie węgle teraz, a oszczędzicie sobie pienię- 

dzy, bo ceny obecne są niższe, aniżeli będą 
w zimowej 

porze. Nasze węgle są wolne oci nieczysłcści, i każdy 
funt jest doskonale przesiany, zanim opuści naszą jardę. 

Nasze ceny węgli do domowego użytku: 

Twarde: I Miękkie: 

Large Egg S7.85 Banner Lump $5.50 

Smali Egg $8.10 Hocking $5.25 

Range $8.10 ... 
v 

Chesnut S8.35 ^tar 
$4.50 

Pea (Nr. 2 Nut) $6.80 Smokeless Mine Run·· $4.75 

Buckwheat $5.50i Smokeless Lump $6.50 

Spróbujcie nasze sławne „Star Nut" twardo-miękkie węg- 
le do ogólnego użytku. 

P. DRZYMAL5KI, prez. J. SCHWEDA. wice-prez. 

NORTH AVE. and ELSTON AVE. 

TEL. Monroe 892 
# TEL. Monroe 591 
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j I Pamiętajmy, że w przyszłą niedzie- 

lę, (lnla 13-go września, wedle odez- 

wy Polskiej Rady Narodowej, we 

wszystkich parafiach polskich w Sta- 
nach Zjednoczonych, ma być zarzą- 

dzony „DZIEŃ POLSKP* o program 
mle następującym: 

ii Nabożeństwo za Polskę. 
Wielkie mAsowe zgromadzenie pa- 

rafialne. 

Kollekta na fundusz narodowy. 

Przyjęcie^ rezolucyl. 
Uchwalenie poboru stałego podat- 

ku narodowego. 

Pamiętajmy, by należycie na ten 

dzień przygotować się i ułożyć odpo- 
. wiediii program. 

HAMMOND. INO. 
• 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi- 

cagoski": Stefanowski, 127 — 

I 156-ta ul., F. B. Hall, 141 Sifcley 
ul., J. Krysiński, 558 Ames ave. 

Nadobna Trójcowianka 
zaręczona z młodym 
: -.Malczykiem. 

Panną Stanisława Deinaka. 

W ścisłem gronie familijnem odby- 

ły się minionej niedzieli huczne za- 

ręczyny panny Stanisławy Demskiej, 

córki państwa Jana i Katarzyny Dem- 

skich, z panem Edwardem Hablem, 

młodym Polakiem z Avondale. ślub 
' 

odbędzie się prawdopodobnie jeszcze j 
w bieżącym roku. 

Rodzina Demskich mieszka pnr. 

939 North Winchester ave. 

Z biura meteorologicznego. 
W ciągu doby wczorajsztj najwyż- 

sza temperatura wynosiła 64 stopni, 

najniższa 57 stopni. Normalna tem- 

peratura w tym dniu wynosi GG stop1 

ni; nadwyżka temperatury w tym ro- 

ku 703 stopni. 

Wschód słońca o godzinie 5 minut 

25 rano. 

Zachód słońca o godzinie G minut 

9 wieczorem. 

Uodz. 
' 

rano 5K i-to pni wyżei 0 
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Pochmurno dziś z lekkim deszczem 

wieczorem i jutro. Cokolwiek wyż- 

sza temperatura dziś wieczorem. Ła- 

godny świeży wsel.odni wiatr. 

^ Notatki Reportera 
Wczoraj we środę. 9go b. m. roz- 

począł się rak szkolny w Akademii 

Najśw. Rodziny — z.okazyi tej uro- 

czyste nabożeństwo odprawi! J. . X. 

Arcybiskup Józef Weber, C. R.', który 

przytem serdecznie i podniośle prze- 

mówił do młodzieży. Zaraz po nabo- 

żeństwie rozpoczęła się nauka szkol-1 

na. Rok obecny zapowiada się w tej 

jedynej wyższej uczelni dla dziew- 

cząt bardzo pomyślnie 
— zapisy idą 

żwawo, żwawiej nawet niż lat poprze- 

dnich, a frekwencya uczenie więk- 

sza, znacznie się zapowiada. Zapisy 

trwaj;), jeszcze 
— zgłaszać się można 

co dnia w godzinach urzędowych. 
O Q & 

Pożar wypędził wczoraj dwie ro- 

dziny z mieszkania pnr. 13)4 West 

Walton ulica. Policya po pożarze spra- 

wdziła, że jedna z lokatorek tego do- 

mu zostawiła zapaloną świeczkę na 

kupie drzewa w suterenach a z tego 

powstał pożar. 
o 

. 
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Członkowie komisyi, która ma się 

zająć założeniem targowisk miejskich 

w Chicago dzisiaj pojechali do Gary 

i tam przejrzą zakłady tego rodzaju 

prowadzone przez owe miasto. 

Główny komin przy fabrykach IJull- 

mana pękł w tych dniach i wszyst- 

kich robotników musiano z tego po- 

wodu od pracy zwolnić dopóki komwi 

nie zostanie naprawiony. Pracuje tam 
' 

10,000 lu(Jzi. Naprawa komina zajmie 

kilka dni czasu. 

« O G 

W krótkim czasie w mleScie Chica- 

go zacznie operować rządowe biuro 

pracy dla immigrantów. Biuro to naj- 

pierw zbierze nazwiska firm, które 

często robotników potrzebują. Filial- 

ne biura znajdować się będą w Mil- 

waukee, Detroit i Indianapolis. 

O Ot o 

- Jerzy Pawlik, liczący lat pięć, za- 

mieszkały pnr. 4519 S. Laflin ulica, 

skaleczył sobie nogę gwoździem i u- 

marł w szpitalu św. Bernarda na za- 

trucie krwi. 

.2 o a 

Niejaki Józef żernik niebezpiecznie 

pobił SO-letniii Annę O'Malley, u któ 

rej się stołował. Zwalił staruszkę 
ze 

schodów i rozbił jej czaszikę. Kobieta 

wczoraj umarła, żernik znajduje się za 

kratami. 
OOO 

W mieście Gary panuje dzisiaj ra 

dość, bo tam kompania stalowa na- 

reszcie miastu oddała szmat ziemi 

200 stóp szeroki i dwie mile długi nad 

rzekj Calumet. 
o o O 

Polak który na Wojciechowie zastr/e 

lii dra Steere, za leczenie zapłacił mu ! 

tylko $155, a nie przeszło trzysta, jaK ; 

to pierwotnie ogłoszono. 
v 4* 

W Blue island na szeroką skalę u- 

prawiano szulerkę i szeryf o tera nie 

wiedział. Setki zakładów przyjmowa- 

li tam na grę w piłkę i wczoraj do- 

piero położono temu koniec aresztu- 

jąc winowajców. 

IhH· 

Flanela 
Resztki fabry- 
czne bielonej Sha- 
ker flaneli, extra 

3obrv gat., runista 

po obu stronach, 
długości do 1U jar- 
dów, lic ga-nl 
tuuek, jard.O-w 
Flanela na u- 

brania kąpielowe, 
dobry gatunek, no- 
we desenie i kolo- 

ry, reg. 35c gatu- 
nek, specy-^ — 
alnie jard.^^C 

Jesienne jedwabne materye 
Dubeltowej szerokości całkiem jed- 
wabne Satin Charmeuse, lśniąca, lep 
ka matcrya, czarne i w nowych jesień 
nych kolorach, pożądana materyu 
w tym sezonie. 

Resztki jedwabiu 
\\ (lwu zapasach, za połowę 
i niżej regularnej znaczonej 
ceny gładkie i piękne tkaniny, 
stosowna matcrya na 
suknie jard ITc i ... 

Resztki fabryczne jedwabnych aksa- 
mitów. czarne i kolorowe, stosowne 

do pięknych robotek i do obsady na 

suknie tysiące gatunków do wyboru, 

jard 

Rzeczy ozdobne 

ubranyeh kapelu- 
szy, najnowsze 'je-J 
sienne mody — u- 
eurnirowane pió-_ 
ratui, k w i at am ii 
itd.. warte do 4 0(* 

:/Tk.2.4 3 
Czarne aksa- 
mitne kapelusze, 
velvetta facin^T, 
dobry wybór mod- 
nych sty- 0 -J 
Iow, za / O v| 
Czarne aksani.i 
;:;ipelusze, malinę™ 
kanŁ 

' & Xr ·· 

spec· za.. OOCjv , 

Ganiirujeniy 
kapelusze bez- 

płatnie. ^ 

Flanela 
lOOOjar. liaby 
flanrli, rófcowa, błę 
kitua i biała, cokol 
wiek uszkodzona 

wodii, Nri^ksz. jest 
w dobrym stanie,— 

AT.Kc 
Iie>/.tki fa bryca 
ne j;ask. tourietei 

flaueli, rozmaite kt 
lory, runi*. 
tuurk, dluj:. i- 

do 12 jar., jd. oC 

IVlaterye 

Resztki fabryczne całkiem wełni 

nych Storni serżów, wełnianych Pa 

namas, cheviots, suitings etc czar· 

ne i kolorowe, w długościach do 

jarda, wart. trzy 1 cztery | j- 
razy więcej gdy ze sztuki jd.. I ts 

Tysiące jd. reszt, fabr. matcryi 

suknie i na ubrania, wtycz. sa serże 

mohairs. Panamas krat. do G jd. 

gładkie i nowe tkaniny, f Q^r 
35c ga.t. jard .... 1 

1800 Jd. resztek fabr. pask. mohair, 

hriliiantines, storm serżów. Taffetas 

kaszmirów, Veilings itd. duży wy- 

bór deseni w dług. do 8 jd. 

wart. do 50c, jd 

Jesienne Surduty i Skirts 
Nowe jesienne i zimowe surduty dla dam i panien, włą- 
czone są najnowsze strojne mody, robione z wełnianych zibeli- 

nes, mieszanek, boucles etc. ; piękne cape surduty, cutaway i 

długie fasony; wielkości dla dziewcząt od 16 do 18 lat; dla dam 

34 do 44; dobre $10 wartości, w tej wielkiej piątko- Q"7 
wej sprzedaży, wybór specyalnie . , l 

Krawieckiej roboty jesienne Skirts dla dam i panien — 

robione z wełnianych serżów, paskowatych i kratkowatych ma- 

teryi — piękne tunikowe style — dobrze zrobione— dobrze pa- 

sują; w pasie 23 do 30; długość od 37 do 44; dobre 2.75 wartości 

dopóki 200 sztuk starczy, macie wybór, w piątek yj 
specyalnie za I u/ 

J 

Spodnia Dieiizna 

1'rążkowate baw. 
.unistę damskie koszu 

[le, z długimi rękawa- 
Im i i ijn^jtki do kostek 
{wartości do S9e, spe- 

oyalnie na tę sprzedaż 
.v pijjtek jard >-y 

~ 

tylku uu (w 

Wełniane diiius- 

xie koszule, naturalny 
<olor, wysokie u szyi, 
Iłucie rękawy. ].2o 

•vartose. specyalnie na 
rę sprzedaż, 
tylko pu Q"C 

- I Prijż. I»a\v. in" 
. j nistł· union garnit* 

dla męż. dług. rek. 
d» kostek gacie, — 
s/.ar. barr. j 
w. 84 do42,/VC 

Prążkował e 

cru "bawełniana i u 

uist<> spoduie ko 

szu le i stosowne gi 
cio dla mą/., -y 
(J'Jc gat, 

ula umopoow. 
nia dla chłopców, 
y. jedną parti knick- 
ei Locker spodni, z 
czarnego Thlbet, z 
f zaryć h kaszmirów 
trwałe jesienne n- 

btrtiiia dln chłop- 
ców « d 7 do 1(5 lat; 
3.25 Wi.rtości, spe- 
cynlnie w 

2.57; piątek za 

) knicker-j 
bui-ker spodnie dl.; 
chłopców, z pasko- 
watych kaszmirów, i 

corduroys i twilia: 
wielki ści 5 do 161 
1 t; specyalnie pod 
c/H8 tej sprzed żyj 

37c 

jsawetniane wią- 
zane któtkie spoduice 
dla dam, warto ̂  
39o, za Z4C 
Flaneletowe noc- 

ne ubrania, różowe i 

błękitne albo 
białe, za O / C 
Muślinowe nocne 
dłubie koszule, obsa- 
dzone korin. i j 

haft. w. (j9c. 4/C 
Domowe suknie 
dla dain, robione z 

perkalu, dobrze pa- 
suji\ce; warte 
6»c, za 4 / C 
Wlour Hanelowo 
kaftaniki, zmarszczko 
waufc w pasie, ciem- 

ne kolorr, ET'? -, 

za «5 / C 

Trzewiki dla szkolnych chłopców 

trzewików. rouiun. ze skóry gun- 
metal i box calf, patent colt i bru- 

natnej rosyjskiej cielęcej skóry, 
Goodyear i McKay szyte podesztvy, 
zapinane, blucher i sznurowane sty- 
le, wielkości 1 do J\ażd» chło- 

piec w Chicago powinien korzys- 
tać z tego zaoszczędzenia — wartoś- 
ci do 2.00, w piątek 
«w · 

Anclior Brand rzuriiy s/.uwaks 

gatunek, jaki nie brudzi ubrania, 
nie przyjmuje wody i do tego -» 

sanitarny, jutro pudełko jutro ÓC 

Specyal 
ne zakup 
110 zapa- 

su z oko- 
ł o I3tt0 

Iiar 
cliło- 

łięcych i 
młodzi en 
c -z y c h 

Klarę Szymkowską, córeczkę aider-- 

mana Szymkowekiego napadł jaki.s 

brutal nu rogu Division i Milwaukee 

avenue. Krzyk dziewczyny sprowa- 

dził Piotra Crminskiego i ten porzą- 

dne lanie sprawił brutalowi, 

o o . o 

Bociek zawłtal minionej nocy do 

da Edwarda F. i paui Zofii (z Pstron- 

ęów), Czesiawskicli, zamieszkałych 

przy Milwaukee ave. i Allen ave., w 

Avondale, zostawiając Jm ładny upo- 

minek w postaci tęgiego i zdrowego 

synka. 
D £> 

Jutro wieczorem, na Trójuowie, od- 

będzie się uroczysta inscalacya To- 

warzystwa św. Klary, nr. 82.j Z. 
P. K. 

K., które zorganizowała pani Helena 

Augustynowicz. — Instalacyi dokona 

X. proboszcz Kazimierz Sztuczko. 

O 0 O' 

Proboszcz Maryanowa, X. Franci- 

szek Gordon, pobłogosławił wczoraj 

popołudniu w kościele św. Jadwig: 

związek małżeński panny Maryr 

Szczepańskiej, córki siostry oby w. Jó- 

zefa Kucharskiego, z panem Grzego- 

rzem Wegnerem. 

Drużbowali: p. Fr. Kołocli z panną 

Helenę Kołakowską i p. M. Wegner z 

panną Paulin^, Wegner, siostrą pana 

młodego. 

Rodzice pana młodego, państwo Le- 

onard i Maryanna Wegnerowie, mie- 

szkają od lat 2G w parafii św. Józafa- 

ta. (Lake View). 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

. Dziennik Chicagoski" można 

labyć w następujących miej- 
>cach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Congress 
i Wabash i pnr. 169 N. La Salle 

1. i pnr. 118 N. La Salle ul. 
» 

Koronkowe firanki. 

Res/.( ki S w i m.s i sorim inat;'ryl na 
lirauki: doote d:ug »śei na firanki; war- 

tość;! do I0c (od 8d 11 godz. rano); « 

jard po.. ./ DC 

Kanty <l«> firanek — wszystkie 
kolory, resul. Oc j?at«- -j 1/ 
nek, jard /2 C 

l{oi!eiiję:iiącc) się mofliężite riraż.ki <lo fini" 

jieK. |).i.-rebi'/ai.e końce; wart»· Go: tati.ośc > 1 
tzluka za ·.. ,'C c/hika za, 

1'oJndjrńrze firanki, biało i ecm. tuziny «le 
st'in ri ·> yboru; wiele /. nic!» «aro ilo iii· 'J ? 
za panj. s/tuica 

li-c* madras na li ran ki, .'?7 ca- 
li szer.iki, najnowsze jesienne 
desenie — w tej wrześ-j j 

iowej sprzedaży, jar<l I 

1.75 za parę portyerów, niekom- 
pieiue zapasy — pasują do pary; a 

f-pfcvalui« sziultu - / C 

Xajnotv. mort 
ne jesienne · 
brania, szare,— 
brunatne i gra- 

natowe, w krat- 

ki, paséezki i— 
gładkie, robio- 
ne z trwałych A 
kaszmirów, worź^ 
steds i tw«'cds.SgJ 
konserwatywne^^ 
trzy L'u/.ikow» *^7 
Sack modele,— 
dobra poszewka \ 
wielkości 31 do 

44, nie tańsze 
niż 7.50, epecy- 
alnie ua piątek, 
tylko za 

$4.67 

! Notatki 

Fra wyborcze. 
' 

! 'DWIE KONWENCYE MOŻ- 

LIWE. 

Bardzo je>t niożliweni, że w 

poniedziałek mogą si^* odbyć dwie 

jjowiatowe konwencye demokra- 

tyczne. Obie frakcye, tak llarri- 

sona jak i Sullivana, przypisują 
sobie zwycięstwo. W tej konwen- 

i cvi biorą udział komitetowi war- 
' dowi. Jedna i druga frakcya 
twierdzi, że wybrała większość 
tych komitetowych wardowych. 
W e wielu wardacii istnieje nie- 

zgoda co do wyboru komiteto- 

wego. 

OBAWA OSZUSTW PO. 

WODUJE CZUJNOŚĆ. 
f'·'- 

. 

* 

| Obawa licznych oszustw była 

pówodefl, iż tysiące obywateli 
wybrało się stróżami miejsc wy- 

borczych, ażeby zapobiedz wszel- 
kim usiłowaniom fałszowania 

głosów. 
W t. z w. wardach rzeczny cli 

było spokojne, chociaż w nich 

zazwyczaj jest najwięcej ruchu i 

najwięcej oszustw. Powodem 

spokoju była akcya sędziego 0- 

wensa, który pozbawił w tych 
wardach 800 obywateli prawa 

głosowania za różne nieregular-- 
ności. Delegacya po delegacyi 
szturmowała do biura komisarzy 
wyborczych i sędziego Owensa. 

Tylko kilku z nich otrzymało po- 

Męskie ubrania 

z wolenie głosowania za pomocą 

listu. 

Xa tę drastyczną akcyę sędzie- 
go członkowie frakcyi Sullivana 

odgrażają się sędziów i Owenso- 

wi, iż go procesować sędą w są- 
dzie federalnym. 
Sędzia Owens wyjaśnił, że wy- 

kreśleni zostali z książek rege- 

stracyjnych wszyscy, którzy mie- 

szkają pud adresem domów, któ- 
re według policyi są używane dla 

niewłaściwych celów. Wykreśle- 
ni zostali także ci, którzy kiedy- 
kolwiek mieli do czynienia z no- 
rami zepsucia i podejrzanymi 
wyszynkami w starym dystryk- 
cie niemoralnym. 

SKUTEK ROTACYJNEGO 
BALOTU. 

Politycy oświadczają, żc wsku- 
tek rotacyjnego systemu na ba- 

lotach, wszelkie t. zw. „Slates" 
partyjne zostały rozbite i dlatego 
rezultaty co do sędziów muniiey- 
palnych, komisarzy powiato- 
wych i członków wydziału sani- 

tarnego są nie pewne. 

Przypuszczają, żc wszyscy do- 

tychczasowi sędziowie, ubiegają- 

cy się powonie o kandydatury, 
zostali wybrani. Znaczy to, że 

sędzia . K. Jarecki, otrzymał 
nominacyę. 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie otrzymy- 

wać „Dziennik Chicagoski" niecb 

się zgłosi lub zawiadomi, An~ 

drzeja Białka. 

II liii' i III 'I 'liil ii i- · J <-V < 


